Polityka prywatności
W niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje na temat wszystkich zobowiązań ZOOM bsc
dotyczących ochrony danych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że są one zgodne z obowiązującymi
przepisami. ZOOM bsc przywiązuje ogromną wagę dla zapewnienia wszystkim osobom poszanowania
ich prywatności oraz poufności ich danych osobowych.
Kto będzie przetwarzał Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane przez ZOOM bsc Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Nowogrodzkiej 62b/2, 02-002, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000466328, NIP 7010384595, numer REGON: 146734074
(„administrator” lub „ZOOM bsc”).
Zakres
Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do przetwarzania danych osobowych wszelkich
podmiotów zewnętrznych, w szczególności dziennikarzy, blogerów, ekspertów oraz innych partnerów i
klientów, których dane osobowe są wykorzystywane do komunikacji związanej z szeroko rozumianym
Public Relations.
Gromadzone dane
Masz możliwość skontaktowania się z ZOOM bsc bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Jednakże, aby umożliwić nam świadczenie konkretnych usług, ZOOM bsc może zwrócić się z prośbą o
udostępnienie danych osobowych, na przykład w celu przesłania materiałów prasowych. ZOOM bsc
gromadzi podstawowy zakres danych osobowych, jak: imię i nazwisko, adres służbowy, numer
telefonu oraz adres e-mail. Pozwala to na realizację podstawowego celu naszej działalności.
ZOOM bsc zapewnia, że wszelkie dane osobowe są zbierane w zakresie adekwatnym i
niewykraczającym poza cele, w związku z którymi dane mają być przetwarzane. ZOOM bsc podejmuje
wszelkie odpowiednie środki zapewniające, że zebrane dane osobowe są prawidłowe, kompletne, a
tam gdzie to konieczne – uaktualniane.
Cele przetwarzania
ZOOM bsc zapewnia, że zbieranie danych osobowych jest przeprowadzane w sposób zgodny z
obowiązującymi normami prawa, jasny i uczciwy. Dane osobowe przetwarzane przez ZOOM bsc są
gromadzone w konkretnym, jednoznacznym i zasadnym celu.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania propozycji materiałów, takich jak:
informacje prasowe, raporty, analizy i komentarze eksperckie na tematy związane z bieżącymi
trendami i zagadnieniami gospodarczymi i biznesowymi, zaproszenia na konferencje prasowe, eventy
biznesowe i wywiady prasowe.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym
czasie.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ZOOM bsc. W stosunku
do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Możliwość wycofania zgody
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną
ZOOM bsc w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych
konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na
wskazane dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym
warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania Twoich danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie
Twoich danych przez ZOOM bsc jest legalne.
Prawa zawiązane z przekazanymi nam danymi osobowymi
Masz prawo do żądania od ZOOM bsc dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, a także przenieść je do innego administratora danych. Przysługuje Ci także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez ZOOM bsc.
Przechowywanie danych
Dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego dla realizacji celów, dla
których dane zostały przekazane.
Odbiorcy danych
Dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego poza osobami upoważnionymi.
Osobami upoważnionymi są wewnętrzne podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych oraz w razie
konieczności partnerzy bądź usługodawcy.
Pliki cookies
Cookie to niewielki plik zawierający kombinację liter i cyfr, które przechowujemy w Twoich
przeglądarkach internetowych bądź na dysku twardym Twojego komputera, a które potem przesyłane
są ponownie do odwiedzanej witryny (np. numer identyfikacyjny sesji, używany język, data odwiedzin).
ZOOM bsc wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedzamy. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z
którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:
• stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez
użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
• sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej
wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
W jakim celu wykorzystujemy cookies?
ZOOM bsc korzysta z plików cookies w celu:
•

zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej ZOOM bsc;

•

statystycznym i analitycznym.

Jak kontrolować pliki cookies?
Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie
pozwalają jej zidentyfikować.
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować
lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej ZOOM bsc. W tym celu należy zmienić
ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu
cookie.
Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies,
akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona
internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które
zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się
w zależności od używanej przeglądarki.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie europejskiej
platformy www.allaboutcookies.org.
Ochrona
Wiemy, że przekazujesz swoje dane osobowe w dobrej wierze i oczekujesz, iż będą one chronione. Jest
to powód, dla którego bezpieczeństwo Twoich danych osobowych traktujemy niezmiernie poważnie.
Oznacza to, iż powzięliśmy wewnętrzne środki w celu zapewnienia adekwatnej ochrony Twoich danych
osobowych przez nasze systemy.
Kontakt
Możesz skontaktować się z nami poprzez:
Pocztę: ZOOM bsc Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 62b/2, 02-002 Warszawa
E-mail: rodo@zoom-bsc.pl
Telefon: +48 603 856 032
Zmiany Polityki Prywatności
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane. Niniejsza
polityka prywatności została zaktualizowana dnia 24 maja 2018 roku.

